Notulen MR 17-09-2018 - 19.00 UUR Haelen
19.00u – 20.00u MR Haelen in aanwezigheid van Leon
20.00u – 20.30 u MR Haelen en MR Horn in aanwezigheid van Leon
20.30u – 21.00u MR Haelen zonder aanwezigheid van Leon

19.00 uur

- Welkom aan de vier nieuwe MR leden. Er zijn drie
nieuwe leden van de oudergeleding (Pauline, Evelien
en Gilbert) en een nieuw lid van de personele geleding
(Daniëlle). In een korte voorstelronde leren we elkaar
wat beter kennen. Van de oudergeleding van het vorig
schooljaar is Jolanda ook nog aanwezig voor een
warme overdracht.
Wat zijn de verwachtingen van de nieuwe MR leden?
Advies, beleid maken, instemmingsrecht, perspectief
vanuit ouders, verbinding en meedenken.
MR vergaderingen zijn openbaar. Er worden geen
zaken besproken over individuele kwesties. Mocht er
toch een naam genoemd worden of als er zaken te
herleiden zijn dan betekent dit dat MR-leden dit niet
naar buiten mogen brengen.
Wanneer OMR iets wil inbrengen wordt dit vooraf bij het
versturen van de agenda aangegeven.
- Werkdrukgelden. Uitgangspunt: minder werkdruk voor
de leerkrachten. Het team van De Leerlingst heeft
samen besloten waar het geld dit schooljaar aan
besteed gaat worden. Op Bs De Leerlingst worden twee
onderwijsassistenten (1,2 fte) ingezet voor dit
schooljaar. Lieke en Marlé (gedeeltelijk ook Hoera:
wenselijk in het kader van IKC vorming) vervullen deze
taak als onderwijsassistenten. Ib’ers sturen hen aan. De
leerkrachten hebben aangegeven waar zij extra handen
in de klas bij nodig hebben. Er is een schema opgesteld
en dit wordt regelmatig geëvalueerd. Ouders zullen we
op de hoogte houden van de inzet van de
onderwijsassistentes.
- Jaarplan (PBS en Jeelo). Dit jaarplan is een afgeleide
van het schoolplan (4 jaar). Per jaar worden hierin
keuzes gemaakt wat aangepakt gaat worden. Sommige
punten worden door werkgroepen aangepakt. Thema’s
voor dit schooljaar zijn: Veilig leren lezen, Jeelo,
Muziekimpuls, Natuurlijk bewegen, PBS, DIM en
routines, Kijk en toewerken naar een IKC.
Vragen en opmerkingen over dit leesstuk kunnen de
volgende vergadering besproken worden. Graag vooraf
sturen.
- Status scheidingsprotocol. De bovenschoolse

werkgroep die zich bezighoudt met het AGV is met een
ander protocol gekomen wat AGV-proof is. Ons
scheidingsprotocol voldeed niet aan de AGV eisen.
Leon geeft aan dat hij hierover met Gérard in gesprek
gaat. Wordt vervolgd!
- Camerabewaking / AVG. Vernielingen op de
speelplaats. Deze zijn gelukkig minder geworden.
Camerabewaking maakt teveel inbreuk op de privacy.
Het moet gerechtvaardigd zijn, dus er kunnen geen
camera’s geplaatst worden. Alleen als dit echt
noodzakelijk is. Gelukkig zijn omwonenden ook
oplettend en laten de school iets weten bij
ongeregeldheden.
20.00 uur

- Kennismaken met beide MR-en.
- Welk gezamenlijke thema komt aan de orde het
komende jaar?
Het thema waar wij na enkele coöperatieve wisbordrondjes met beide teams voor kiezen is ‘communicatie’:
Isy, site, mail, papier.

20.30 uur

- Jaarplanning maken.
PBS: gouden weken, start van het nieuwe schooljaar.
Veronique legt aan de nieuwe MR-leden uit wat PBS
precies inhoud. Het laatste thema van PBS is: Het
gebruik van de speelplaats. Welk gedrag hoort hier
thuis. Er zijn twee filmpjes gemaakt. Hoe hoort het, hoe
hoort het niet. Goed gedrag wordt beloond en toppies
worden gespaard. De werkgroep is bezig met een
nieuw thema. We bekijken enkele filmpjes.
Aanvullingen vanuit de OMR op de jaarplanning kunnen
op de volgende MR vergadering aangegeven worden.
- Afspraken m.b.t. voorzitterschap en notuleren.
Het voorzitterschap (toerbeurt Pauline, Evelien)
Notuleren: Daniëlle.

Vergaderdata dit schooljaar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maandag 17 september Haelen
Donderdag 1 november Horn
Donderdag 13 december Horn
Dinsdag 29 januari Haelen
Maandag 11 maart Horn
Dinsdag 16 april Haelen
Woensdag 26 juni Horn

Jaarplanning:
*: I(instemming)/A(dvies)/V(oorbereiding)/T(hema)
Maand
Agendapunten

I/A/V/T*

- Vergaderdata/jaarplanning vaststellen
- Welkom voor nieuwe MR-leden
- Jaarplan (o.a. PBS en Jeelo)

T

1 Nov

-

A
T
T
A
A

13 Dec

- Schoolbegroting, incl MR begroting
- Gezamenlijke avond OR/MR?

A
A

29 Jan

-

11 Maart

- Vakantieplanning
- Communicatie

A
A
A
A
A
I
T

16 April

- Inzet formatie en samenstelling van de groepen
(bespreken uitgangspunten)
- Mobiliteit, gevolgen, formatieoverzicht
- Concept schoolgids en opstellen/ aanpassen MR-deel
- Evaluatie schoolontwikkelplan

A
A
I
T
A

26 Juni

-

T
T
A
I
I
A

17 Sept

Speerpunten in keuzes schoolbegroting bespreken
Jaarplan (o.a. PBS en Jeelo)
Continue-rooster
IKC
Ouderbetrokkenheid

Financieel jaarverslag de Leerlingst
Evaluatie schoolontwikkelplan
Pestprotocol
Ouderbetrokkenheid

Evaluatie schoolontwikkelplan
Vergaderdata/jaarplanning vaststellen
Vaststelling schoolgids
Jaarverslag school
Communicatie
Formatie

